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программирования, поддерживающая написание СQI-приложений, 

например Delphi. 

Очень удобен в этом смысле язык Perl. Он является 

интерпретируемым, т.е. программы на Perl не требуют компиляции. 

Это очень удобно: вы отлаживаете программу на своей домашней 

машине (где, к примеру, установлена операционная система Windows), 

а затем просто копируете ее на сервер (где, скорее всего, установлен 

один из “клонов” операционной системы Unix - FreeBSD, Linux, Sun 

Solaris, HP- UX и т.п.). При смене провайдера проблем с переносом 

сценариев на новый сервер также не будет. 

Для того чтобы организовать выполнение сценариев на вашем 

сайте, глубоких знаний языков программирования, в общем случае, 

может и не потребоваться. В Интернете лежит просто необозримое 

количество абсолютно бесплатных сценариев на любой вкус – от 

ведения гостевых книг до организации доступа к сложным базам 

данных. Все, что вам потребуется – это хотя бы начальные знания 

английского языка и умение внимательно изучать инструкции. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 
 

Розглядаються  переваги та недоліки зовнішньої реклами. 

Аналізуються особливості поширення зовнішньої реклами в Україні та  

правила оформлення ефективного рекламного тексту. 
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Рассматриваются преимущества и недостатки наружной рекламы. 

Анализируются особенности распространения наружной рекламы в 

Украине и правила оформления эффективного рекламного текста. 
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It discusses the advantages and disadvantages of outdoor advertising. 

Analyzes the characteristics of the spread of outdoor advertising in Ukraine and 

the rules of making effective advertising text. 
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На сьогоднішній день такий засіб масового інформування, як 

«зовнішня  реклама» стала вже міською повсякденністю. Вона 

органічно виглядає на будівлях, транспорті, малих архітектурних 

спорудах, асфальті і, взагалі, на всьому, на що вистачить креативу 

майстрів рекламної справи. Насправді, люди користуються нею вже 

дуже давно, ще з часів Стародавнього Єгипту. Зразки зовнішньої 

реклами були й у середньовічній Європі: різні вивіски крамниць і 

таверн, заїжджих дворів, літографічні «оголошення» і т.п.  

На початку ХХ століття ввійшли у вжиток рекламні щити, які й 

досі є основним носієм зовнішньої реклами. Із розвитком фантазії та 

виробничих технологій сьогодні ми маємо низку різноманітних 

рекламних носіїв. При створенні зовнішньої реклами зазвичай 

виконуються монтажні, інженерно-технічні та інші роботи, які 

завершуються появою специфічного продукту – довгострокового і 

порівняно дорогого. 

Основними і найбільш значущими джерелами для даного 

дослідження стали праці таких вчених, як: С. М. Бердишев, Є. В. Ромат, 

В. В. Барабаш, Л. Бове Кортленд, Г. А. Володимирська, І. А. Ковшова, 

М. Ю. Рогожин.  

Зовнішня реклама представляє собою графічну, текстову або 

іншу інформацію рекламного характеру, що розміщується на 

спеціальних тимчасових і/або стаціонарних конструкціях, 

розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях 

будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою 

частиною вулиць і доріг або на них самих. Ідеальні кандидати для 

використання зовнішньої реклами (великоформатних плакатів) – 

торгові фірми, фірми, що надають різні послуги, а також організатори 

масових заходів, концертів тощо, клієнти яких зосереджуються на 

відносно невеликому просторі [2;18]. 

Вартість зовнішньої реклами залежить від розміру ринку, 

вартості виробництва і установки, а в деяких випадках і від 
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місцезнаходження. Звернення зовнішньої реклами має бути коротким і 

простим. У неї немає часу на довгі історії.  

Основні переваги зовнішньої реклами: дуже помітна і завдяки 

своїм розмірам робить сильний вплив на споживачів;  люди часто 

проїжджають повз тих чи інших великоформатних плакатів, завдяки 

чому вплив зовнішньої реклами ще більш посилюється; будучи один 

раз встановленою, впливає на споживачів постійно, 24 години на добу, 

протягом тривалого часу; допомагає швидкому поширенню відомостей 

про фірму серед споживачів; потенційні клієнти помічають і швидко 

реагують на інформацію, вміщену на зовнішній рекламі; просто й 

досить ефективно передає інформацію, дає чітке уявлення про позицію 

фірми. 

Як будь-який продукт, зовнішня реклама має як переваги, так і 

недоліки. Розглянемо їх: 

1. Висока вартість. Вкладені кошти повертаються не раніше, ніж 

через кілька місяців, а то й років. 

2. Неможливість проведення короткострокових рекламних 

кампаній. 

3. Псується під впливом атмосферних явищ (від дощу, вітру 

тощо), іноді її псують люди. 

4. Можливість передачі лише невеликого обсягу інформації через 

короткий час контакту споживача з рекламою. 

5. Реклама розрахована на отримання позитивних результатів 

через досить тривалий період часу. Проаналізувати її ефективність 

дуже важко [7;105]. 

Основною відмінною рисою зовнішньої реклами є те, що 

рекламодавець повинен донести до водія і пішохода своє рекламне 

повідомлення протягом короткого відрізку часу, поки щит буде 

знаходитися в полі його зору. Тому в рекламіста є кілька секунд для 

того, щоб: привернути увагу до реклами, змусити прочитати текст, 

змусити запам'ятати. При цьому вплинути на автомобіліста набагато 

складніше, ніж на пішохода. Оскільки від концентрації уваги водія 

залежить його життя, він не відволікається на другорядні об'єкти (тому 

безглуздо поміщати на щиті всілякі «загорнуті» тексти, картинки – 

такі, що вимагають підвищеної концентрації уваги для сприйняття). 

Чим вище швидкість у автомобіліста, тим більше він концентрується 

на дорозі і тим менше він відволікається на сторонні об'єкти [1;87]. 

Головні правила ефективного оформлення рекламних текстів: 

застосовувати максимально прості, легко читабельні шрифти; 
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використовувати не більше шести слів в рекламному тексті 

(повідомлення, що складається з п'яти або менше слів, запам'ятовує 

близько 90 відсотків «глядачів»); відводити під текст не більше 30% 

площі щита, використовуючи помірно жирні і тонкі шрифти; віддавати 

перевагу контрастним яскравих кольорів.  

Вибираючи між малюнком і фотографією, слід пам'ятати, що 

фотографії «працюють» набагато краще малюнків. Фотографія, яка 

містить зображення людини, запам'ятовується в два рази краще, ніж та, 

яка його не містить. Якщо на знімку зображена людина в 

«портретному» ракурсі, необхідно, щоб її очі дивилися на водіїв і 

пішоходів. Увагу чоловіків приверне зображення старшого чоловіка й 

молодшої жінки, а увагу жінки, відповідно, – зображення старшої 

жінки й молодшого чоловіка. Ще Д. Огілві писав про те, що завжди 

привертають увагу діти, тварини і секс [8;10]. Крім того, допоможуть 

зображення нареченого й нареченої, «селебріті», «дивних», 

незвичайних людей (одяг, поведінка). З перерахованих об'єктів 

чоловіків найбільше приваблюють собаки, а жінок – зрозуміло, діти.  

Зовнішній рекламі, що заповнює сьогодні центральні вулиці і 

площі м. Одеса, стає все важче виконувати свою головну функцію – 

залучення уваги. У яскравому, строкатому численному оточенні тієї ж 

реклами їй стає все важче і важче виділятися. Навіть якщо і з'являється 

щось нове, то воно вже не так чітко виділяється. В основному в таких 

випадках застосовують використання багатьох активізуючих засобів. 

Величезне значення тут мають креативні елементи виконання 

оголошень. 

У всіх регіонах України зовнішня реклама буде однією з 

найбільш затребуваних джерел медіа-реклами, а тому одним з 

найпопулярніших засобів донесення рекламних меседжів до кінцевого 

споживача. 

Зовнішня реклама в м. Одеса стрімко розвивається і не 

поступається рекламі інших міст України. Багато конструкцій доречно 

вписуються в міський інтер'єр і доповнюють його своїм дизайном. 

Проаналізувавши види зовнішньої реклами в м. Одеса, можемо 

акцентувати увагу на те, що не завжди розміщення різних рекламних 

конструкцій відповідає нормам і вимогам, що пред'являються до них. 

Рекламі не вистачає креативних рішень, «яскравих» заголовків і 

вдалого розташування. Проте в більшості випадків рекламні тексти 

ефективні і добре впливають на різні цільові аудиторії. 
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Отже, зовнішня реклама є одним з найефективніших способів 

просування брендів, товарів і послуг, які можна представити за 

допомогою лаконічного зображення і короткого тексту (слогану), в 

іншому випадку реклама буде менш ефективна і зробить не такий 

сильний вплив на споживача. Для зовнішньої реклами існує п'ять 

найбільш важливих вимог: залучати до себе увагу, бути короткою, 

зрозумілою та читабельною. 

Таким чином, сучасна зовнішня реклама в Україні є одним з 

найефективніших рекламних носіїв. В сьогоднішніх умовах велика 

увага приділяється розвитку та використанню сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, що породжують виникнення зовнішньої 

реклами.  Завдяки застосуванню різноманітних засобів, рекламний 

продукт охоплює цільові аудиторії та піднімає свій рейтинг до дуже 

високого рівня за короткий період часу. Проте існування на ринку 

зовнішньої реклами значного перенавантаження знижує ефективність 

даного виду комунікацій. 
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